
In het platform Bedrijfsleven Rijnland zijn vertegenwoordigd de ondernemersorganisaties: Vereniging 
Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB), de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Leidse 
regio, de gezamenlijke ondernemersverenigingen in de Alphense regio en VNO-NCW Rijnland. 
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Betreft 

Bedrijventerreinen in Holland Rijnland 
 
Geachte fracties,  
 
Er is in de afgelopen jaren door bestuurders en beleidsbepalers veel gesproken over de 
noodzaak om de economie te stimuleren en het MKB dat als banenmotor van de Nederlandse 
economie fungeert, te versterken.  
Echter, als het gaat om het zorgen voor voldoende ruimte voor deze bedrijven wordt het stil 
want bedrijventerreinen zijn niet populair. En dat is onterecht én onverstandig. 
 
Uit de Economische Effectrapportage voor bedrijventerreinen

1
 dat in opdracht van Holland 

Rijnland is opgesteld, blijkt namelijk dat bedrijventerreinen een grote economische waarde 
hebben voor Holland Rijnland. Sterker nog, meer dan 50% van de regionale economie hangt 
ermee samen. 
 
In de regio Holland Rijnland is het geconstateerde tekort aan bedrijventerreinen 110 hectare

2
. 

Bij de bepaling van dit tekort is al rekening gehouden met de noodzakelijke revitalisering en 
herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen.  
Leegstand, zo blijkt uit het rapport van Stec Groep

1
, heeft vooral te maken met een kwalitatieve 

mismatch ofwel het feit dat het aanbod op pandniveau niet overeenkomt met de vraag van de 
ondernemers.  
 
Het onvoldoende beschikbaar zijn van kwalitatief geschikte ruimte, zorgt ervoor dat bedrijven 
van buiten onze regio zich niet melden en dat in de regio gevestigde bedrijven met 
uitbreidingsbehoefte zich elders vestigen. En dat staat haaks op de doelstellingen om de 
economie te stimuleren en werkgelegenheid te creëren.  
 
Op 19 maart a.s. zijn de verkiezingen waarna coalities worden gesmeed en college-
programma’s worden geschreven. Wij verzoeken u het bovenstaande mee te nemen in uw 
menings- en besluitvorming als het gaat om bedrijventerreinen in onze regio. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Platform Bedrijfsleven Rijnland 
F.A.M. Ponsioen, voorzitter   
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1. Inleiding

In deze rapportage geven we een overzicht van de belangrijkste conclusies en

aanbevelingen uit de Economische Effectrapportage Bedrijventerreinen (EER) voor de

regio Holland Rijnland. We rekenden de economische waarde en prestaties van 21

bedrijventerreinen in de regio door, zie kaart 1 op de volgende pagina.

Met de EERs heeft u een scherp beeld van de economische kwaliteit en

toekomstpotentie van uw terreinen. De EERs geven immers inzicht in hoe ‘courant’ uw

bedrijventerreinen zijn vanuit het marktperspectief op dit moment, en hoe ze zijn

opgewassen tegen de toekomstige, veranderende marktvraag naar bedrijventerreinen in

Holland Rijnland.

De conclusies en adviezen uit deze rapportage kunt u gebruiken als input voor een

actualisatie van uw regionale bedrijventerreinenstrategie. Daarbij gaat het primair om

scherpe keuzes en prioriteiten in de herstructurering van bestaande (verouderde)

terreinen in Holland Rijnland. U zult bij de herstructurering moeten focussen op locaties

die écht van (sociaal-)economische toegevoegde waarde zijn en waar écht rendement op

investeringen kan worden gemaakt.

Op de volgende pagina’s leest u over de belangrijkste algemene conclusies die we op

basis van de individuele EERs kunnen maken. Voor de specifieke resultaten, conclusies

en aanbevelingen per terrein verwijzen we naar de separate EERs voor elk

bedrijventerrein.
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Kaart 1: ligging van de 21 onderzochte bedrijventerreinen in Holland Rijnland

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Hillegom - Horst ten Daal

Hillegom + Lisse - Hillegom Zuid +

Meer en Duin

Lisse – Dever

Noordwijkerhout – Gravendam

Teylingen – Jagtlust

Oegstgeest – Meob

Noordwijk en Katwijk – Klei Oost

Noordwijk – ‘s Gravendijck

Katwijk – ‘t Heen

Katwijk – Katwijkerbroek en

Valkenburgseweg

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Voorschoten – Dobbewijk

Leiden – Roomburg

Leiden – De Waard

Leiderdorp – De Baanderij

Zoeterwoude – Grote Polder

Kaag en Braassem – De Lasso Noord

Rijnwoude – Hoogewaard

Alphen aan den Rijn – Molenwetering

Rijnwoude – ITC-Terrein

Nieuwkoop – Bovenland

Nieuwkoop – De Olm
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2. Conclusies Economische Effectrapportage

Holland Rijnland

2.1. Bedrijventerreinen hebben grote economische waarde voor

Holland Rijnland

Meer dan 50% van de regionale economie hangt samen met bedrijventerreinen

De 15 gemeenten in Holland Rijnland tellen in 2012 circa 210.000 arbeidsplaatsen en

25.000 vestigingen. Sinds 2005 zijn deze aantallen toegenomen met respectievelijk 6%

en 31%. De bedrijventerreinen in Holland Rijnland telden in 2005 ruim 3.400

vestigingen en bijna 59.000 arbeidsplaatsen. Deze aantallen zijn in 2012 gegroeid tot

ruim 3.900 vestigingen en bijna 68.000 arbeidsplaatsen! Zowel het aantal vestigingen

als het aantal arbeidsplaatsen is op bedrijventerreinen in deze periode met (afgerond)

15% toegenomen. In totaal zijn de bedrijventerreinen goed voor 16% van het totaal

aantal vestigingen in de regio en 33% van het totaal aantal arbeidsplaatsen. Inclusief

multiplier effecten (indirecte werkgelegenheid, productie, toegevoegde waarde), hangt

meer dan de helft van de economie in Holland Rijnland samen met de bedrijventerreinen.

De 21 onderzochte terreinen presteren bovengemiddeld goed, zowel qua banen en

vestigingen…

Voor een selectie van 21 terreinen hebben we een Economische Effectrapportage

opgesteld. Deze terreinen zijn goed voor bijna 31.000 arbeidsplaatsen en 2.000

vestigingen (peiljaar 2012). De groei van het aantal vestigingen op deze 21 terreinen

vanaf 2005 bedroeg in totaal 21%. De groei in arbeidsplaatsen was 8%. Deze 21

terreinen hebben overigens een aandeel van 40% in het totaal uitgegeven netto areaal

aan bedrijventerrein in de regio Holland Rijnland.

…als qua toegevoegde waarde voor de economie van Holland Rijnland

De terreinen zijn echter niet alleen belangrijk wat betreft het aantal vestigingen en

arbeidsplaatsen. Ook wordt er toegevoegde waarde gecreëerd. Tezamen zijn de

bedrijven en arbeidsplaatsen goed voor een gemiddelde productiviteit van circa €2,1

miljard. Ter vergelijking, in de regio Holland Rijnland tezamen wordt een waarde

gecreëerd van circa €13 tot €14 miljard. Alleen al de 21 bedrijventerreinen zijn goed

voor 15% van de toegevoegde waarde die in de regio Holland Rijnland wordt gecreëerd!

We kunnen concluderen dat de terreinen een belangrijke bijdrage leveren aan de

regionale (en lokale) economie in Holland Rijnland.
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2.2. Terreinen scoren ruim

De 21 onderzochte terreinen scoren

In figuur 1 is per terrein aangegeven hoe het heeft gescoord (het totaal

punten) op elk onderdeel dat binnen de Economische Effectrapportage wordt

onderzocht. Voor een overzicht hoe de EER is opgebouwd, en hoe deze werkt verwijzen

we u naar de separate toelichting op het

worden, waarvan 24 punten op de onderdelen Marktwaarde & Geld en Gebiedskwaliteit

en 16 punten op het onderdeel Banen. Elk onderdeel bestaat uit een aantal indicatoren

en per indicator kan een terrein telkens maximaal 4 (of minimaal 0) punten behalen. D

betekent dat het onderdeel Banen uit vier indicatoren bestaat, en de onderdelen

Marktwaarde & Geld en Gebiedskwaliteit beide uit zes indicatoren.

Figuur 1: totaaloverzicht behaalde punten per

Bron: Stec Groep, 2013.
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terreinen scoren een gemiddeld rapportcijfer van circa 6,5
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In de figuur is ook weergegeven wat de score betekent voor de kwaliteit van het terrein.

Een terrein heeft een goede kwaliteit als het meer dan 48 punten behaalt (ruim 75% van

het totaal aantal punten) en een gemiddelde/redelijke kwaliteit als het tussen de 32 en

48 punten behaalt (50% tot 75% van het totaal aantal punten). Als een terrein minder

dan 32 punten behaalt dan wordt het gekwalificeerd als matig. Een terrein met minder

dan 16 punten is van slechte kwaliteit.

Focus ligt op economische en markttechnische courantheid van de terreinen

Bij ‘kwaliteit’ gaat het om de (sociaal-)economische en markttechnische kwaliteit van het terrein,

zoals gemeten wordt via ons EER-model. De score van de terreinen zegt dus vooral iets over de

economische waarde en courantheid van uw terreinen, zoals bereikbaarheid, ligging,

functionaliteit/gebruikswaarde en toekomstwaarde van de locatie. Dit in tegenstelling tot de vaak

meer ruimtelijke benadering (‘mooi/lelijk’) die tot nog toe vaak wordt gehanteerd bij het

inventariseren van de verouderings- en herstructureringsopgave. Immers, de economische

courantheid van een terrein is de crux: kunnen bedrijven er goed functioneren en draagt de

locatie bij aan meer omzet, toegevoegde waarde en rendement voor zijn gebruikers en

investeerders, nu en in de toekomst? Regelmatig zien we dat deze economische beoordeling tot

andere inzichten (een andere opgave in aard en omvang) leidt dan de klassieke ruimtelijke

benadering en zorgt voor meer focus en slaagkans in de aanpak van herstructurering. Opgave en

inspanningen sluiten meer aan bij de belevingswereld en het momentum van de ondernemer en

de bal komt meer te liggen waar die hoort: bij ondernemers en eigenaren op de locatie.

Geen enkel terrein scoort ‘slecht’

Bekijken we de 21 onderzochte bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland dan valt

op dat:

 er geen terreinen zijn met een slechte kwaliteit;

 er drie terreinen van echt goede kwaliteit zijn;

 het merendeel van de bedrijventerreinen (14 terreinen) een redelijke/gemiddelde

kwaliteit heeft;

 twee terreinen een matige tot redelijke kwaliteit hebben (vallen precies op de grens);

 er slechts twee terreinen zijn die een matige kwaliteit hebben.

Relatieve marktspanning op uw bedrijventerreinenmarkt is belangrijke oorzaak

Al met al scoren de pilotterreinen gemiddeld een 6,5. Vergelijken we dit met het

landelijke beeld, dan concluderen we dat de bedrijventerreinen in Holland Rijnland er

economisch en markttechnisch gezien redelijk goed bij staan. De terreinen kennen over

het algemeen een wat lagere leegstand, zijn wat intensiever bebouwd en hebben een

hogere vastgoedwaarde dan landelijk gemiddeld. Belangrijke oorzaak is de

bovengemiddelde marktspanning in de bedrijventerreinenmarkt van Holland Rijnland,

waardoor de bedrijventerreinen relatief aantrekkelijk blijven voor eigenaren en andere

investeerders (waardebehoud, rendement). Regio’s waar we dit ook terug zien zijn Gooi

en Vechtstreek, Utrechtse regio en gemeenten als Den Bosch en Den Haag.

Hieronder geven we per categorie (zoals in de bullets hierboven weergegeven) een korte

inhoudelijke toelichting wat deze score betekent voor het terrein en hoe deze tot stand

is gekomen.
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2.3. Grote terreinen hebben hogere kwaliteit dan kleinere, maar

variatie is bij kleinere terreinen groter

Hoe groter het terrein, hoe beter de kwaliteit, zo geldt voor de 21 onderzochte terreinen

Bekijken we de score op kwaliteit naar grootte van het terrein dan valt op dat kleine

terreinen (tot 15 hectare) sterk variëren in score: tussen de 30 en de 50 punten. Bij

terreinen in de grootteklasse 15 tot 25 hectare valt op dat naarmate de grootte

toeneemt, het aantal totaal behaalde punten (oftewel de kwaliteit) ook licht toeneemt,

alhoewel het totaal aantal behaalde punten tussen de 33 en 37 punten blijft steken (met

uitzondering van Horst ten Daal). Terreinen die weer een slag groter zijn halen weer

meer punten. Terreinen in de grootteklasse 25 tot 35 hectare halen tussen de 41 en 43

punten en terreinen in de grootteklasse vanaf 35 hectare zelfs tussen de 46 en 52

punten, de score van Hoogewaard niet meegerekend. Oftewel, we kunnen concluderen:

hoe groter het terrein, des te beter de kwaliteit. Echter voor terreinen kleiner dan 15

hectare gaat dit niet op. De kwaliteit verschilt hier zeer sterk. Het is vooral de mate

waarin deze terreinen kunnen inspelen op de meer kleinschalige, binnenstedelijke vraag

die de kwaliteit van deze locaties (positief) bepaalt.

‘Economies of scale’ zorgen voor positievere score van grote terreinen

De uitkomst lijkt een logische conclusie omdat op een groter terrein meer

schaalvoordelen zijn te behalen. Immers, meer massa zorgt voor meer draagvlak voor

voorzieningen zoals horeca, collectieve beveiliging, bewegwijzering, glasvezel maar ook

OV-verbindingen (bushaltes of zelfs een stationslocatie) of het opwaarderen van

weginfrastuctuur.

Ook zijn deze terreinen minder kwetsbaar voor economische schommelingen

Daarnaast geldt vaak dat grotere terreinen een grotere diversiteit in functies kennen,

waaronder vaak meer hoogwaardige werkgelegenheid (denk aan R&D en dienstverlening

of hoogwaardige productie). Dit zijn functies met een hoge toegevoegde waarde en spin-

off, en zorgen voor een positieve bijdrage aan de economische betekenis van deze

locaties. Bovendien zijn deze terreinen door de veelzijdigheid aan bedrijven in

uiteenlopende sectoren minder kwetsbaar voor economische schommelingen. Als een

sector op het terrein slecht presteert, is er altijd wel een andere die het goed doet en

compenseert.
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Figuur 2: verband tussen de omvang en de kwaliteit van bedrijventerreinen in Holland

Rijnland

Bron: Stec Groep, 2013.

2.4. Ligging van terreinen nauwelijks van invloed op waarde

Landelijk gelegen terreinen scoren gemiddeld het laagst

Kijken we naar de kwaliteit en de ligging van het terrein (zie figuur 3) dan valt op dat het

niet per definitie zo is dat goed bereikbare terreinen aan de rand van de stad (aan N-weg

of snelweg) een hogere kwaliteit kennen dan landelijke of binnenstedelijk gelegen

terreinen. De scores ontlopen elkaar nauwelijks. Wel scoren landelijk gelegen terreinen

gemiddeld het laagste aantal punten (36 punten).

Locaties aan de snelweg scoren niet hoger dan andere terreinen

Opvallend is dat snelwegterreinen niet significant hoger scoren dan andere terreinen. De

grote variatie in kwaliteit van de onderzochte snelwegterreinen is vooral het gevolg van

het type terrein en de kwaliteit van kavels en vastgoed. Kijken we alleen naar de

terreinen aan N-wegen, dan zien we dat terreinen aan de rand van de stad wel

gemiddeld beter scoren dan de landelijk gelegen terreinen.
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Figuur 3: verband tussen de ligging en de kwaliteit van bedrijventerreinen in Holland

Rijnland

Bron: Stec Groep, 2013.

De ligging, bereikbaarheid en omvang van de bedrijventerreinen zijn redelijk vaste

gegevens. Deze randvoorwaarden zijn lastig te verbeteren. Een N-weg wordt geen

snelweg en een landelijke ligging verandert niet snel in een binnenstedelijke ligging. Deze

vaste gegevens zijn dus nauwelijks beïnvloedbaar, maar zijn wel een belangrijk gegeven 

bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen.

Hieronder gaan we dieper in op een aantal factoren die wel te beïnvloeden zijn door 

concrete acties op het gebied van verbetering in infrastructuur, beeldkwaliteit en

vastgoed. Immers, bedrijventerreinen waar een aanpak het meest kansvol is, zijn

terreinen met een matige sociaal en ruimtelijk-economische kwaliteit, waar nog volop

mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de openbare en private ruimte. Inclusief

aanpak van de leegstand.

2.5. Leegstand heeft vaak pandspecifieke oorzaak (niet-courant) en is

niet direct gerelateerd aan kwaliteit van locatie

Leegstand hangt vooral samen met courantheid en type vastgoed en eigendomssituatie

In figuur 4 is de leegstand (aanbod-voorraadratio) afgezet tegen de kwaliteit (het totaal

aantal behaalde punten) van de bedrijventerreinen. De verwachting is dat terreinen die

van mindere kwaliteit zijn een hogere leegstand kennen. Uit de figuur blijkt dit verband

nauwelijks. Sommige terreinen met een hoge score op kwaliteit hebben toch een relatief

hoog leegstandspercentage. Tegelijkertijd zijn er ook terreinen met een lage score die
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bijna geen leegstand kennen. Het lijkt erop dat de oorzaak van leegstand niet direct

samenhangt met de kwaliteit van het terrein, maar vaak een pandspecifieke oorzaak

heeft. Denk aan panden die geen economisch perspectief meer hebben omdat ze qua

prijs, ligging, afmeting en indeling niet meer aansluiten bij de wensen van ondernemers.

Verder kan ook de eigendomssituatie een rol spelen. Denk aan een pand dat onderdeel is

van een veel grotere portefeuille en waarvan de (buitenlandse) eigenaar de pijn nog niet

voelt. Ook zien we dat de leegstand zich vooral voordoet op terreinen met veel kantoren

of kantoorachtig vastgoed en/of verouderde grootschalige bedrijfsruimten. Dit is geen

specifiek fenomeen van Holland Rijnland, maar zien we ook elders: zo loopt de vraag

naar kantoren en kantoorachtig vastgoed terug en zijn bedrijventerreinen in het bijzonder

geen aantrekkelijk milieu voor deze activiteiten.

Overigens is het nuttig om als regio in een vervolg dieper op de leegstandssituatie

(omvang, aard, eigendomssituatie en achterliggende oorzaken) in te zoomen. Dit vormt

immers belangrijke input voor de strategie die per terrein gevolgd kan en moet worden.

Figuur 4: verband tussen de leegstand op, en de kwaliteit van bedrijventerreinen in

Holland Rijnland

Bron: Stec Groep, 2013.

Wel tendeert de leegstand op terreinen met hogere kwaliteit naar frictieleegstand

Aan de andere kant kunnen we wel constateren dat er een lichte trechtervorm optreedt

in de figuur (zie de groene stippellijnen die de onder- en bovenkant aangeven van de

scores). Het aantal uitschieters naar boven en naar beneden, qua leegstandspercentage,

neemt af naarmate een terrein een groter aantal punten behaalt. De leegstand komt

meer rondom het frictieniveau te liggen (tussen de 4 en 6%): het leegstandsniveau dat

benodigd is om bedrijfsverhuizingen mogelijk te maken als gevolg van krimp of groei van

gevestigde bedrijven.

‘Overall’ is de leegstand op (de onderzochte) terreinen in Holland Rijnland laag

Over het geheel genomen is de leegstand op de bedrijventerreinen in Holland Rijnland
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terreinen in Holland Rijnland ligt de leegstand op dit moment rond de 5% (bron:

behoefteraming bedrijfshuisvesting Holland Rijnland 2.0, 2012). Dit is lager dan landelijk

(circa 8 tot 10%). De eerder genoemde marktspanning op de bedrijventerreinenmarkt

van Holland Rijnland is een belangrijke oorzaak. Daarnaast is de samenstelling van het

bedrijfsvastgoed op de terreinen in Holland Rijnland relatief gunstig. Zo staan op de

(onderzochte) terreinen in Holland Rijnland relatief weinig grootschalige

bedrijfsruimteobjecten. Het is juist bij grotere objecten waar (structurele) leegstand vaak

een probleem is1. Dit verklaart overigens wel de wat hogere leegstand op de 21

onderzochte terreinen; het betreft hier namelijk de wat grotere terreinen met enkele

grootschalige lege objecten.

2.6. Bedrijventerreinen met een goede (beeld)kwaliteit van de

openbare ruimte hebben een hogere waarde

Wisselwerking tussen kwaliteit openbare ruimte en privaat terrein

Uit figuur 5 blijkt dat bedrijventerreinen met een bovengemiddelde (beeld)kwaliteit van

de openbare ruimte over het algemeen ook een hogere sociaal en ruimtelijk-economische

kwaliteit kennen. Echter, deze kwaliteit kan ondanks een goede uitstraling en beheer en

onderhoud van de openbare ruimte toch matig zijn. Op deze terreinen is vaak winst te

behalen op het private vlak. De terreinen die een lage kwaliteit kennen kunnen daarbij

ook een verbeterslag gebruiken (revitalisering/facelift) in de openbare ruimte.

Figuur 5: verband tussen de staat van de openbare ruimte en de kwaliteit van

bedrijventerreinen in Holland Rijnland

1 Landelijk staat bijvoorbeeld 25% van de aangeboden objecten groter dan 5.000 m2 leeg. Voor
kleine objecten (tot 500 m2) bedraagt dit percentage 12%.
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Bron: Stec Groep, 2013.

2.7. Bedrijventerreinen met courant en goed onderhouden privaat

vastgoed hebben een hogere waarde

Opgave op de onderzochte terreinen ligt vooral op privaat vlak

In figuur 6 is de relatie tussen de staat van de private ruimte en de kwaliteit van de 21

onderzochte bedrijventerreinen weergegeven. Het verband hiertussen is relatief groot.

Op basis hiervan kunnen we constateren dat er vooral een sterke opgave ligt op het

private vlak, wat overigens niet betekent dat er geen algemene aanpak geformuleerd kan

worden. Een private aanpak is per definitie een maatwerkaanpak en sterk gericht op

individuele knelpunten en problemen. De mogelijkheden om incourantheid van vastgoed

op te lossen hangen af van het pand en het economisch perspectief van (de plek op) het

terrein.

Overigens valt op dat er een aantal terreinen is waarbij het private vastgoed in relatief

goede staat verkeert, terwijl de sociaal en ruimtelijk-economische kwaliteit van het

terrein beperkt is. Naast het feit dat er mogelijk meer kansen liggen in het verbeteren

van de openbare ruimte of in randvoorwaarden (infrastructuur, voorzieningen, etc.), is

een private aanpak hier vaak nodig. Een reden kan zijn dat het terrein nog slechts

beperkt geschikt is voor werkfuncties of het vastgoed sluit niet meer aan bij de wens

van bedrijven (ondanks courantheid).

Figuur 6: verband tussen de staat van de private ruimte en de kwaliteit van

bedrijventerreinen in Holland Rijnland
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Bron: Stec Groep, 2013.

2.8. Ruim 75% van de onderzochte bedrijventerreinen is ‘trendproof’

Beoordeling terreinen op vijf economische hoofdtrends

Er is niet alleen geanalyseerd wat de sociaal-economische kracht en kwaliteit van de

bedrijventerreinen zijn, maar ook in hoeverre de bedrijventerreinen voorbereid zijn op de

waargenomen economische trends en groeiverwachtingen. In het Stogo-rapport (2013)

“Behoefteraming Bedrijfshuisvesting 2.0 Holland Rijnland” komt een aantal trends naar

voren die de toekomstige economische ontwikkelingen voor een belangrijk deel

vormgeven en bepalen. Wij hebben hieruit de vijf belangrijkste trends gehaald die van

directe invloed zijn op de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen en bedrijfsruimte. In

box 1 hieronder zijn de trends uitgewerkt en toegelicht.

Box 1: trends die van directe invloed zijn op de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen

en bedrijfsruimte

trend 1: internationalisering

Internationalisering betekent schaalvergroting, specialisatie, efficiencyverbetering en een focus op

kernactiviteiten om een internationale markt te kunnen voorzien van producten, diensten en kennis.

Het zijn vooral de logistieke en industriële bedrijven op de bedrijventerreinenmarkt waar dit voor

geldt. Zij zoeken dan ook locaties met een goede bereikbaarheid en zijn geneigd te clusteren bij hun

concurrenten en branchegenoten. Daarbij geldt specifiek dat de nabijheid tot kennisinstellingen of

onderzoekslaboratoria een belangrijke meerwaarde kan hebben.

trend 2: stedelijke concentratie

In de toekomst verwacht men een toenemende belangstelling van bedrijven voor locaties in of nabij
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grootstedelijke concentraties. Hier vormen mensen en kapitaal, geclusterd in grootstedelijke

omgeving, een essentiële input voor innovatie en productie. Om de hoogwaardige stedelijke

economie te kunnen stimuleren is in toenemende mate behoefte aan bedrijventerreinen die goed

ontsloten zijn voor auto- en vrachtverkeer en nabij een station liggen en waar nieuwe innovatieve

bedrijven, die behoefte hebben aan een grote arbeidspool van hoogopgeleide mensen, kunnen

landen. Een goed voorbeeld is het hoogwaardige kenniscluster rondom de universiteit van Leiden,

maar ook de nabijheid van ESA (European Space Agency).

trend 3: schaalvergroting en groei logistiek

In samenhang met de internationaliseringstrend is er ook een toenemende behoefte aan

bedrijventerreinen die uitgerust zijn voor het aantrekken van grotere bedrijven, vooral in de logistiek,

waar schaalvergroting en automatisering de bedrijfsprocessen sterk beïnvloeden en daarmee ook de 

eisen ten aanzien van de locatie en het pand. Spreiding aan logistieke activiteiten, waarde toevoegen

en onderscheiden van de concurrentie zijn de sleutelwoorden voor continuïteit. De randvoorwaarden 

voor logistieke bedrijven moeten kloppen. De behoefte aan goed ontsloten (via de snelweg, nabij de

grootstedelijke centra en afzetmarkten) locaties nabij belangrijke vervoersassen en mainports en de

beschikking over flexibel in te delen, maar vooral zeer grootschalige kavels, neemt toe.

trend 4: groei aantal starters en ZZP’ers

Het aantal starters, kleinschalige bedrijven en zelfstandigen neemt de laatste jaren sterk toe, mede

gestimuleerd door de crisis. Vooral in de zakelijke (en creatieve) dienstverlening, de bouw en de

handel en reparatie groeit het aantal starters en zelfstandigen in rap tempo. Deze ontwikkeling zorgt

op de bedrijventerreinenmarkt voor een groeiende vraag naar diverse soorten en typen kleinschalig

bedrijfsvastgoed, van kleinschalige kantoren, geschakelde en gestapelde bedrijfsruimten,

bedrijfsverzamelpanden tot simpele garageboxen.

trend 5: functiemenging

Functiemenging betekent het mengen van wonen, werken en voorzieningen. Door de wisselwerking

van bovenstaande trends groeit ook de behoefte aan gemengde woon-werkmilieu’s. Een groeiend

aantal bedrijven, sterk gestimuleerd door de verzakelijking van de bedrijventerreinenmarkt, heeft

minder behoefte aan de traditionele bedrijventerreinen en wil graag in een meer gemengd gebied

opereren, waar niet alleen gewerkt wordt, maar ook gewoond en gerecreëerd wordt. Functiemenging

is het gevolg: gebieden waar wonen, werken, recreëren, shoppen naast elkaar bestaan en elkaar

versterken. De monofunctionele locatie wordt voor een belangrijke groep gebruikers van werkruimten

minder interessant.

Tabel 1: mate waarin bedrijventerreinen inspelen, of voorbereid zijn op toekomstige

trends en ontwikkelingen op de bedrijventerreinenmarkt

EINDOORDEEL

terreinnaam T1. interna-

tionalisering

T2. stedelijke

concentratie

T3. schaal-

vergroting

T4. groei

starter/ ZZP

T5. functie-

menging

score

Horst ten Daal

(Hillegom)

gemiddeld matig gemiddeld goed matig matig

Jagltust (Teylingen) redelijk redelijk gemiddeld goed gemiddeld redelijk

Molenwetering

(Alphen aan den Rijn)

sterk redelijk goed goed gemiddeld goed

De Lasso Noord

(Kaag en Braassem)

gemiddeld gemiddeld gemiddeld sterk gemiddeld redelijk

Katwijkerbroek &

Valkenburgseweg

(Katwijk)

zeer beperkt gemiddeld matig goed gemiddeld matig
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Bovenland

(Nieuwkoop)

beperkt matig beperkt goed matig matig

Hillegom-Zuid & Meer

en Duin (Hillegom &

Lisse)

goed gemiddeld goed goed gemiddeld redelijk

’t Heen (Katwijk) redelijk redelijk redelijk sterk goed goed

Klei-Oost (Katwijk &

Noordwijk)

gemiddeld gemiddeld gemiddeld sterk gemiddeld redelijk

De Waard (Leiden) zeer beperkt gemiddeld beperkt goed gemiddeld matig

Roomburg (Leiden) sterk sterk sterk redelijk redelijk sterk

De Baanderij

(Leiderdorp)

redelijk sterk redelijk sterk goed goed

Dever (Lisse) gemiddeld gemiddeld gemiddeld goed matig gemiddeld

De Olm (Nieuwkoop) gemiddeld gemiddeld gemiddeld goed beperkt gemiddeld

’s Gravendijck

(Noordwijk)

goed redelijk goed sterk redelijk goed

Gravendam

(Noordwijkerhout)

goed gemiddeld redelijk sterk redelijk goed

MEOB (Oegstgeest) redelijk gemiddeld goed redelijk gemiddeld redelijk

Hoogewaard

(Rijnwoude)

beperkt zeer beperkt gemiddeld matig zeer beperkt beperkt

ITC-Terrein

(Rijnwoude)

redelijk gemiddeld redelijk sterk gemiddeld redelijk

Dobbewijk

(Voorschoten)

gemiddeld gemiddeld matig sterk gemiddeld gemiddeld

Grote Polder

(Zoeterwoude)

sterk redelijk sterk goed gemiddeld goed

Bron: Stec Groep, 2013.

Slechts 5 terreinen met een negatieve totaalscore

Er zijn in totaal vijf terreinen met een negatieve totaalscore op alle trends gezamenlijk.

Deze terreinen zijn het minst toegerust om te voorzien in de vraag afkomstig vanuit de

trends. Hieronder presenteren we per trend de terreinen die het beste inspelen op deze

trends. In de diverse factsheets van de individuele terreinen gaan we dieper in op

mogelijke kansen en bedreigingen voor de toekomstwaarde van het terrein.

Een nichemarkt van grootschalige bedrijventerreinen die internationalisering versterken

Topterreinen voor het faciliteren/stimuleren van trend 1. Internationalisering:

 Roomburg

 Grote Polder

 Molenwetering

 ’s Gravendijck

 Gravendam

Het zijn terreinen met een ligging aan de rand van de stad, een goede

autobereikbaarheid en er is vooral (middel)grote industrie en logistiek gevestigd. Over

het algemeen geldt dat binnenstedelijke of landelijk gelegen bedrijventerreinen, bedoeld

voor de bovenlokale en, in mindere mate, de regionale markt niet goed uitgerust zijn om

deze trend verder te versterken. In de regio Holland Rijnland zijn echter diverse terreinen

met een goede ligging, maar een afwijkend kwaliteitsniveau of vestigingenprofiel,

waardoor ze (nog) niet inspelen op deze trend. Een goed voorbeeld is MEOB.
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Versterking van het groot- en hoogstedelijke bedrijventerreinensegment

Het aantal terreinen dat sterk inspeelt op de trend stedelijke concentratie is redelijk

beperkt. Dit komt omdat er simpelweg weinig bedrijventerreinen zijn met een

grootstedelijke ligging, bereikbaarheid en kwaliteit.

Topterreinen voor het faciliteren/stimuleren van trend 2. Stedelijke concentratie:

 Roomburg

 De Baanderij

 Molenwetering

 Jagtlust

 ‘t Heen

Deze terreinen zijn bij uitstek geschikt om de meer hoogwaardige stedelijke economie te

stimuleren: bedrijventerreinen die goed ontsloten zijn voor auto- en vrachtverkeer en

nabij een station liggen en waar nieuwe innovatieve bedrijven, die behoefte hebben aan

een grote arbeidspool van hoogopgeleide mensen, kunnen landen. Het betreft terreinen

met hoogwaardig, duurzaam vastgoed met een modern gemengde uitstraling en flexibel

in te richten kavels en panden om diversiteit aan functies mogelijk te maken. Een

hoogwaardig voorzieningenniveau (gericht op veiligheid, beheer & onderhoud, ICT-

infrastructuur en extra horecavoorzieningen) is een pre. Niet alle bedrijventerreinen

komen hiervoor in aanmerking, alleen al gezien de ligging en ontsluitingsmogelijkheden.

De focus moet liggen op het verder versterken van deze trend op terreinen die nu al

redelijk tot sterk scoren.

Tekort aan grootschalige en logistieke terreinen in de regio

Ook zijn er weinig bestaande terreinen die optimaal kunnen inspelen op de groeiende

behoefte aan grootschalige kavels voor de logistiek, gestimuleerd door trends als

schaalvergroting en automatisering.

Topterreinen voor het faciliteren/stimuleren van trend 3. Schaalvergroting en groei

logistiek:

 Roomburg

 Grote Polder

 Molenwetering

 MEOB

 ’s Gravendijck

In samenhang met de internationaliseringstrend is er ook een toenemende behoefte aan

bedrijventerreinen die uitgerust zijn voor het aantrekken van grotere bedrijven. De regio

Holland Rijnland kent meerdere terreinen die gezien hun ligging, profiel, omvang of

bereikbaarheid/toegankelijkheid geschikt zijn om deze trend te faciliteren. Toch zijn er

geen echte logistieke hotspots aanwezig in de regio. Sterker nog, sommige

grootschalige logistiek is gehuisvest op terreinen die, gezien de landelijke, afgelegen

ligging, matige bereikbaarheid en beperkte omvang van het terrein eigenlijk niet geschikt

zijn om logistiek te huisvesten.
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Ruim voldoende mogelijkheden voor starters en ZZP’ers om zich te vestigen op

bedrijventerreinen

De mate waarin de onderzochte terreinen starters en kleine zelfstandigen kunnen

huisvesten is groot. Veel bedrijventerreinen in de regio hebben al veel ontwikkelingen

gekend om deze groepen aan te trekken, waaronder herontwikkeling van verouderd

vastgoed naar bijvoorbeeld bedrijfsverzamelpanden of garageboxen.

Topterreinen voor het faciliteren/stimuleren van trend 4. Groei starters/ ZZP’ers:

 Gravendam

 ’s Gravendijck

 Klei-Oost

 ’t Heen

 De Baanderij

Er is slechts een terrein dat matig inspeelt op deze trend, te weten het functioneel-

industriële bedrijventerrein Hoogewaard.

Slechts twee terreinen die bij voorbaat geschikt zijn voor functiemenging

Functiemenging is een lastig thema op veel bedrijventerreinen. Een stedelijk milieu is

gewenst om functiemenging op grote schaal toe te kunnen passen, wanneer het gaat

om een combinatie van wonen, werken, recreëren en shoppen. De meeste

bedrijventerreinen vallen toch in de categorie ‘traditioneel bedrijventerrein’ en zijn niet

echt geschikt voor functiemenging vanwege de landelijke ligging, het ontbreken van

voldoende voorzieningen of de aanwezigheid van hogere milieucategoriebedrijven.

Topterreinen voor het faciliteren/stimuleren van trend 5. Functiemenging:

 ’t Heen

 De Baanderij

 Gravendam

 Roomburg

 ’s Gravendijck

Functiemenging kan wel op een kleiner schaalniveau toegepast (of ingepast) worden.

Het gaat dan vooral om creatieve oplossingen bedenken voor nieuwe functies op

bestaande bedrijventerreinen die bijvoorbeeld verouderd en leegstaand vastgoed kennen.

Een combinatie van diverse werkfuncties zoals health, leisure en (beperkt grootschalige)

retail. Deze functies gaan vaak nog goed samen met meer traditionele bedrijfsfuncties en

zorgen toch voor meer energie en een betere kwaliteit, leefbaarheid en het terugdringen

van leegstand op een bedrijventerrein.
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3. Tips en aanbevelingen

3.1. Stel economische ‘sense of urgency’ en toekomstwaarde van de

terreinen centraal bij uw herstructurering

Uw terreinen zijn beoordeeld op markttechnische en economische kwaliteit: biedt het

terrein een geschikt vestigingsmilieu voor bedrijven nu en in de toekomst in Holland

Rijnland? Op basis hiervan concluderen we dat uw terreinen over het algemeen een hoge

economische waarde en goede kwaliteit hebben. Er werken veel mensen op uw

bedrijventerreinen, er vinden veel innovaties plaats en er ontstaat veel nieuwe

bedrijvigheid. De (langjarige) marktspanning op uw bedrijventerreinenmarkt speelt hierbij

een rol en biedt u ‘concurrentievoordeel’ in de huidige recessie. Investeren in uw

terreinen is relatief aantrekkelijk voor eigenaren en investeerders.

Op basis van de beoordeling concluderen we dat grootschalige (publieke)

herstructurering van terreinen in Holland Rijnland niet noodzakelijk is. Bovendien moet de

opgave meer benaderd worden vanuit de economische noodzaak en toekomstwaarde

van de terreinen, minder vanuit ruimtelijke overwegingen. De focus moet liggen op

terreinen:

 die economisch en markttechnisch gezien cruciaal zijn voor Holland Rijnland; de

zogenaamde economische ‘systeemterreinen’ voor uw regio;

 die ook echt toekomstwaarde hebben als bedrijventerrein, en;

 waar maximale kansen zijn voor privaat initiatief/momentum van ondernemers en

eigenaren (leegstand, geplande investering/verbouwing, verhuizing, kredietaanvraag,

pensionering, aan/verkoop, et cetera).

Dit betekent dus niet per se in ‘slechte’ terreinen investeren – feitelijk de werkwijze tot

op heden – maar juist in kansrijke bedrijvenlocaties die een zetje nodig hebben!

Daar bovenop kunnen criteria meegenomen worden als:

 bijdrage en belang van het terrein voor de speerpuntsectoren van Holland Rijnland;

 snelheid waarmee herstructurering kan beginnen;

 potentieel vliegwieleffect;

 ambities van de betreffende gemeente;

 beschikbaarheid van middelen;

 et cetera.

We adviseren u nu als belangrijke vervolgstap om deze prioritering uit te werken, met

voorliggende beoordeling als basis. Om tot een complete en goede prioritering te komen

is het daarbij verstandig om ook de resterende (circa 60) terreinen op hun economische

en markttechnische kwaliteit te beoordelen.
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3.2. Verleg uw huidige focus van de publieke ruimte naar het

faciliteren en stimuleren van private acties op uw terreinen

Hoewel de kwaliteit van uw terreinen relatief goed is, betekent dit niet dat er geen

knelpunten en problemen zijn. Deze zijn echter vaak bedrijventerreinspecifiek, plaatselijk

en gelden niet voor het hele bedrijventerrein. Voorbeelden zijn leegstand op deellocaties,

parkeerproblemen op straat- of zelfs pandniveau, veroudering en incourantheid van

specifiek vastgoed en conjunctuurgerelateerde problemen, zoals krimp in de bouwsector

tegenover een groeiende gezondheidszorg. Dit maakt dat herstructurering veel meer

maatwerk is. Het zijn geen hele bedrijventerreinen die gerevitaliseerd moeten worden,

maar eerder specifieke knelpunten op privaat gebied.

We adviseren daarom de focus te verleggen van een algemene en globale traditionele

herstructurering van de openbare ruimte naar een bedrijventerreinspecifieke

herstructurering van de private ruimte. In onze EERs van de specifieke terreinen hebben

we per bedrijventerrein al een voorschot gegeven op een mogelijk aanpak.

3.3. Werk hiervoor vanuit een ‘maximaal privaat-aanpak’

Tot nu toe was het vooral de overheid in Holland Rijnland die in de buidel tastte,

bijvoorbeeld bij upgrading van de openbare ruimte en bij het verwerven en uitplaatsen

van bedrijven. U hebt als gemeenten anno 2013 echter minder geld voor

herstructurering en ook de provincie Zuid-Holland stopt slechts beperkt publiek geld in

fysieke investeringen op terreinen. De UHB-subsidie stopt, alhoewel er nog wel lopende

projecten zijn die op de pay-rol staan. Wel verleent de provincie nog subsidie voor de

planvorming met betrekking tot hertstructurering van bedrijventerreinen. Daardoor ligt de

bal nu meer dan voorheen bij de ondernemers. In theorie dan ook een ideale context

voor een private aanpak, zo is onze stelling. En bovendien een situatie die heel goed

past bij de opgave in Holland Rijnland, zoals die uit onze beoordelingen naar voren komt.

Ondernemers op uw terreinen moeten – nog meer dan voorheen – verantwoordelijk zijn

c.q. worden gemaakt voor de ontwikkeling van de kwaliteit en de waarde van hun pand

en kavel. Als kennis, bewustzijn en houding van de ondernemers meer is gericht op

toekomstwaarde en toekomstige functionaliteit van hun pand/kavel en locatie,

investeren zij meer en beter in de huidige plek en het huidige vastgoed.

Overigens zien we al dat de markt steeds vaker zelf investeert in kansrijke segmenten en

vastgoed op de bedrijventerreinen in Holland Rijnland. De reden dat veel terreinen goed scoren op

de trend ‘groei starters en ZZP’ers’ heeft o.a. te maken met het feit dat private partijen

verouderd vastgoed herontwikkelen in kleinschalig (veelal geschakeld) bedrijfsvastgoed met een

variatie aan kwaliteiten voor diverse type bedrijven. Denk daarbij aan nieuwe

bedrijfsverzamelpanden en garageboxen tot geschakelde (2-onder-1-kap) bedrijfsloodsen. Het is

echter een begin en er is nog een hele wereld te winnen!
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Dat gemeenten nauwelijks geld hebben, betekent echter niet dat ze niets kunnen of

moeten doen. Belangrijk is dat gemeenten een maximaal faciliterende en stimulerende rol

oppakken. Dat is echter een nieuw spel in Holland Rijnland; ondernemers zijn gewend ‘te

leunen’ en weten weinig van bedrijfsmatig vastgoed af (geen ‘core business’).

Gemeenten zijn gewend om op de ‘ouderwetse’ manier (star ruimtelijk masterplan in

plaats van bottom-up vastgoedstrategie) te werken aan de kwaliteit en herstructurering

van bedrijventerreinen. Overigens betekent de ‘maximaal privaat-aanpak’ niet dat

gemeenten niet meer hoeven of moeten investeren in het opknappen en verbeteren van

de openbare ruimte. Ook dit blijft een onderdeel van de totaalaanpak bij herstructurering.

Het is belangrijk om meer handen en voeten te geven aan de ‘maximaal privaat-aanpak’

in Holland Rijnland. Deze aanpak staat voor een zeer actieve, faciliterende aanpak

gericht op maximaal private actie/ondernemersinitiatief op de bedrijventerreinen. Wat

kan een gemeente doen, met - qua budgetten - de handen op de rug, om ondernemers in

actie te laten komen en maximaal investeringen los te weken?

Acties en maatregelen die passen in de maximaal privaat-aanpak zijn onder meer:

 Courant bestemmingsplan maken, dat maximaal ruimte biedt aan marktconforme en

rendabele investeringen.

 Zeer actief accountmanagement hebben (zonder meer fte vrij te maken).

 Faciliteren van ondernemersinitiatief: ondernemers vragen met eigen business cases

te komen (uitnodigingsplanologie) en dit ondersteunen en faciliteren.

 Voorlichting geven en kennisdelen samen met de banken.

 Paar kleine dingen (quick wins) doen die een locatie kunnen branden; entree, naam,

kunstwerk, ‘rare’ activiteiten er laten landen.

 De ontwikkeling op nieuwe terreinen afstemmen op bestaande terreinen om zo meer

markt te maken; bijvoorbeeld op nieuwe terreinen geen ruimte voor kleinschalige

bedrijfsruimte zodat bestaande terreinen, die vaak veel potentie voor kleinschalig

vastgoed (kunnen) hebben, in de markt kunnen voorzien en toekomstwaarde krijgen.

 Alleen gaan praten over herstructurering met ondernemers/eigenaren als het terrein

daar ook echt aan toe is (positie in economische levenscyclus, momentum voor

investeringen, zoals verhuizing/verplaatsing, groei, pensioen/stoppen van bedrijf) en

niet vanuit ruimte, stedenbouw en esthetiek; de oude benadering.

Om ervaring op te doen met deze nieuwe werkwijze adviseren we u op vijf (prioritaire)

terreinen – zie paragraaf 3.1 – deze maximaal privaat-aanpak op te pakken en zo

interventies te realiseren op private kavels.

We zien bij uitstek kansen in Holland Rijnland om herstuctureringsdoorbraken te

realiseren via deze aanpak, omdat:

 Ondernemers in Holland Rijnland bovengemiddeld sterk betrokken zijn bij hun

bedrijventerrein. De wens tot verbetering van de locaties is bij hen breder

aanwezig, zo merken we in contacten.

 Er relatief veel vermogende particulieren zijn, die hun geld hebben verdiend met

handel, industrie, etc. en dus affiniteit hebben met bedrijventerreinen en

bedrijfsruimte. De (financiële) betrokkenheid bij bedrijventerreinen is groot en

breed en daardoor ook het potentiële resultaat.
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 In de praktijk blijkt dat ondernemers in Holland Rijnland beperkt zicht hebben op

de waarde van hun bedrijfspand. Het wordt vooral als bedrijfsonderdeel gezien en

nog weinig als beleggingsobject (zie ook figuur). Onze ervaring is dat

ondernemers deze slag wel kunnen maken. Deze belangrijke en grote groep op

uw bedrijventerreinen moet dan ook geïnspireerd, gecoacht en getraind worden 

hierin, samen met hun financiers, (bouw)adviseurs, architecten, etc. Dit gericht

op investeringen die naast toegevoegde ook echt toegekende waarde hebben

voor zowel het primaire bedrijfsproces als de toekomst- en vastgoedwaarde van

pand en kavel.

 Op bestaande bedrijventerreinen in Holland Rijnland nog opwaarts potentieel

(waardecreatie) mogelijk is op private kavels en in privaat vastgoed, door de

marktspanning in de regio.

Figuur 7. Belangen private partijen op bedrijventerreinen

Bron: Stec Groep, 2013.

Het gaat er dus om het investeringspotentieel op uw bedrijventerreinen aan te jagen en

de juiste partijen – vooral eigenaars/gebruikers – in beweging te brengen. Op sommige

terreinen zit het proces vast, bijvoorbeeld omdat de markt nog niet gewend is te denken

in en te handelen naar de nieuwe marktrealiteit en de overheid blijft hangen in

bestuurlijke wensbeelden in combinatie met steeds minder geld. U als overheden van en

binnen Holland Rijnland kunt hierin een belangrijke rol spelen gericht op het stimuleren,

faciliteren, inspireren van ondernemers om realistische vastgoedkansen te pakken en

waardeverhogende investeringen te doen. Uw rol wordt verlegd van het maken en

uitvoeren van plannen ter verbetering van de openbare ruimte naar het faciliteren en

stimuleren van een verbetering van de private ruimte om zodoende bedrijventerreinen

toekomstbestendig te maken.

Kortom, breng eigenaren bij elkaar, laat ze gezamenlijk een financiële en

markttechnische visie ontwikkelen op (de courantheid van) hun vastgoed en faciliteer

samenvoeging van panden en investeringsruimte in het bestemmingsplan, et cetera.

Waar nodig kunt u onderzoeken of het slim is om nog een financieel instrumentarium in

te zetten vanuit u als overheid. Denk aan garantiestellingen, ‘zachte’ leningen, et cetera

Het gros van de kavels op bedrijventerreinen is in gebruik van
eigenaar-gebruikers. Eigenaar-gebruikers hebben primair een
bedrijfseconomisch belang. De investeringen die zij doen zijn
vooral gericht op optimalisatie van de bedrijfsvoering of het
productieproces en zo waarde te creëren in de vorm van een
beter bedrijfsresultaat. De investeringen die eigenaar-gebruikers
doen in grond en vastgoed hebben tot doel dit te faciliteren.
Vastgoed en buitenruimte worden dan ook vooral gezien als
productiemiddel. Waardeontwikkeling van hun onroerend goed is
dan ook geen primair belang en doel. Gevolg is dat eigenaar-
gebruikers geen of de verkeerde investeringen in vastgoed doen
en panden vaak lastig verkoop- of verhuurbaar blijken of tegen
een lagere prijs.

Eigenaar-gebruiker is dan ook dé partij om aan te spreken op uw
terreinen, en de sleutel tot maximaal private herontwikkeling van

onderop!
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om marktconforme (!) businesscases net dat duwtje in de rug te geven dat ze soms

nodig hebben in deze tijd. Bijvoorbeeld omdat de betreffende ondernemer/eigenaar de

financiering bij de bank nu niet rond krijgt, ondanks dat het wel een goed plan is en

pand, kavel en locatie versterkt.
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3.4. Koester uw binnenstedelijke bedrijventerreinen

Wat opvalt in onze beoordeling is dat de onderzochte binnenstedelijke bedrijventerreinen

relatief goed scoren terwijl veelal het vastgoed van matige kwaliteit is. Dit komt doordat

er een grote behoefte is aan goed bereikbaar en ontsloten locaties in hoogstedelijke

milieus in uw regio. Vooral de groei van kleinschalige bedrijven, creatieve bedrijven,

starters, ZZP’ers en meer dienstverlenende en zorgbedrijven willen graag in een

stedelijke milieu gevestigd zijn. Dicht bij hun klanten en afzetmarkt.

Binnenstedelijke bedrijventerreinen staan in Holland Rijnland echter voortdurend onder

druk van (bestuurlijke) transformatiewensen en oprukkende woningbouw. Een volledige

transformatie van deze terreinen doet echter tekort aan het economisch belang en de

economische kracht van deze locaties. We roepen dan ook op om heel zuinig te zijn op

deze locaties! Ze zijn zeer belangrijk voor de dynamiek, vernieuwing en vitaliteit van uw

lokale en regionale economie.

3.5. Faciliteer de tweekoppigheid in uw markt door sterke

marktafbakening tussen bestaand en nieuw te ontwikkelen terrein

Zoals al blijkt uit de trends is er enerzijds een groeiende behoefte aan kleinschalige

bedrijfsruimten en anderzijds juist meer behoefte aan grootschalig vastgoed. Vooral

starters, ZZP’ers en zorg- en creatieve bedrijven hebben behoefte aan klein vastgoed,

enerzijds voor opslag en distributie (webwinkels) anderzijds voor kantoorachtige en

dienstverlenende functies (kinderopvang, fysiotherapie, ateliers). Logistiek en industrie

zijn echter ook nog altijd een belangrijke groeimarkt in Holland Rijnland, maar hebben

juist sterk behoefte aan grotere kavels op goed ontsloten bedrijventerreinen met ook

mogelijkheden voor hogere milieucategorie. Ontwikkelingen in het kleinschalige segment

worden door de markt al grotendeels opgepakt op de bestaande terreinen, maar

regionaal heeft het grootschalige segment vooralsnog het nakijken in Holland Rijnland.

Voor uw toekomststrategie is het dan ook van groot belang dat u beide marktsegmenten

bedient. Dit door op nieuwe locaties zoveel mogelijk in te zetten op het faciliteren van

de grootschalige vraag. Cruciaal daarvoor is dat nieuwe locaties liggen op plekken die

perfect beantwoorden aan het programma van eisen van deze doelgroepen. En op de

bestaande terreinen, vooral de meer binnenstedelijk gelegen locaties, te focussen op het

kleinschalige, op de stad georiënteerde, segment.

Een dergelijke marktafbakening/-structurering is cruciaal om te zorgen voor nieuwe

locaties die ook echt ‘lopen’ (vrijwel overal waar op nieuwe locaties kleinschalige kavels

worden aangeboden loopt de locatie niet op dit moment, dit in tegenstelling tot locaties

met grote kavels!) en om het draagvlak voor herontwikkeling van uw bestaande

terreinen te behouden en verder op te voeren. Bedrijven die doorgroeien kunnen naar

grotere, nieuwe terreinen, terwijl achterblijvende locaties weer aantrekkelijk zijn voor

kleine bedrijven.
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3.6. Last but not least: wees realistisch, niet elk terrein hoeft een 10 te

zijn!

Uw terreinen scoren nu gemiddeld een 6,5. Ook in landelijk perspectief een behoorlijke

score, zeker omdat deze score gedragen wordt door relatief goede economische, markt-

en vastgoedtechnische prestaties van uw terreinen.

Toch zal de (bestuurlijke) neiging bestaan om te werken aan een hoger ‘rapportcijfer’.

We willen u erop attenderen dat dit voor een aanzienlijk deel van de bedrijven echter niet

nodig en soms ook zeer ongewenst is. Zo zoekt circa 20 à 25% van de bedrijven – toch 

al snel zo’n 25 ha t/m 2025 in uw regio – naar een functionele, relatief goedkope

locatie2. Voor deze bedrijven is het belangrijk dat het pand ‘spatwaterdicht’ is en

voldoende ruimte biedt, maar de uitstraling en voorzieningen zijn onbelangrijk. Voor een

grote middengroep (circa 60 à 70%) is de uitstraling wel van meerwaarde, maar moet 

deze vooral verzorgd zijn, niet hoogwaardig. Slechts zo’n 15% van de bedrijven op uw

markt zoekt echt naar hoogwaardige plekken qua uitstraling en bijbehorende

locatiekwaliteiten (topbereikbaarheid, alle voorzieningen, et cetera).

Kortom, zou u met alle terreinen mikken op de top, dan bedient u een flink deel van de

markt niet en beperkt u de dynamiek en vitaliteit van uw economie. Zo zijn dergelijke

locaties bijvoorbeeld aantrekkelijk (als broedplaatsen) voor start-ups. Verder heeft elke

regionale economie – ook die van Holland Rijnland – ruimte nodig voor onmisbare

schakels in het functioneren van het dagelijkse leven, zoals recyclingbedrijven,

afvalverwerking, et cetera. Dergelijke bedrijven hebben vaak een kleine werkregio en zijn

moeilijk over grote afstand uit te plaatsen. Hiervoor moet dus ruimte beschikbaar zijn en

blijven. Wel kan met deze bedrijven bekeken worden hoe hinder zoveel mogelijk kan

worden beperkt. Met gerichte technische maatregelen is hier vaak een hele wereld in te

winnen en is het vervolgens vooral het negatieve imagoaspect dat overwonnen moet

worden.

2 Gebaseerd op onze representatieve Database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld Nederland (Stec
Groep, 2002-heden), uw behoefteraming 2.0 uit 2012 en uw bedrijventerreinenstrategie uit
2009 die wij maakten met u.
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